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BOMBERS. PRESUMPTA CORRUPCIÓ 
A LA CÚPULA DEL COS 

 
L’Agrupació de Bombers de CCOO volem posar de manifest la nostra preocupació per les notícies recents 
sobre la presumpta corrupció a la cúpula del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que ha sortit a 
la llum des dels mitjans de comunicació i el dany que aquesta presumpta corrupció fa a la imatge del Cos. 
Malgrat aquestes greus acusacions, el Cos de Bombers i els seus treballadors i treballadores continuem 
actuant amb autèntica professionalitat al marge dels esdeveniments que han sortit a la llum. 
 
Demanem i exigim una investigació no només judicial, sinó també d’ofici i valorem com a molt greus els fets 
imputats si finalment es demostren les acusacions. Sempre hem cregut en la presumpció d’innocència i en 
la professionalitat dels treballadors i treballadores del Cos, en tots els àmbits d’actuació i creiem que, fins 
que no es demostri el contrari, hem de seguir actuant d’aquesta manera. 
 
Demanem agilitat per tal d'aclarir i identificar aquestes suposades irregularitats, i si cal  que es depurin 
responsabilitats. Seria molt greu, si finalment aquests fets fossin certs, no només en sí mateixos, pel que 
representaria de mal ús de diner públic, sinó també en una altre doble vessant: la de dificultar la prestació 
d’un servei públic essencial en les millors condicions i la d’un possible risc per a la seguretat dels 
treballadors i treballadores. 
 
CCOO portem anys reclamant, no només poder treballar amb equipament i vehicles adequats sinó un 
sistema àgil de manteniment d’aquests. 
 
CCOO tornem a insistir en la necessitat de realitzar una Auditoria Interna Independent de la gestió 
econòmica i administrativa, i procedir a determinar les necessitats reals del Cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya. Aquestes necessitats han de garantir la prestació d'un servei de qualitat en tot el 
territori. 
 
CCOO creiem que és absolutament necessari un pacte de país i una nova Llei de Bombers per dotar al Cos 
de Bombers de les eines necessàries per fer front amb garanties les emergències del segle XXI. 

 
Els vostres delegats  i delegades de l’Agrupació de Bombers 
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